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Labklājības ministrijā 2018. gada 1. oktobrī ir saņemts SIA “DOMDARIS”, 

reģistrācijas numurs 40203159078, (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums sociālā 
uzņēmuma statusa piešķiršanai un tam pievienotie dokumenti. Labklājības 
ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumu Nr.173 

“Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā 
uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” (turpmāk – 

MK noteikumi Nr.173) 6. un 7. punktā noteikto, pieprasīja nepieciešamo 
informāciju un to saņēma 2018. gada 10. oktobrī. 

Sociālo uzņēmumu komisija 2018. gada 19.oktobra sēdē, pamatojoties uz 
Sociālā uzņēmuma likuma 6. pantā noteikto, pārbaudīja saņemto informāciju, tajā 
skaitā iesniedzēja atbilstību Sociālā uzņēmuma likuma 2. panta otrās daļas, 5. panta 

pirmās un otrās daļas un 9. panta sestās daļas nosacījumiem, un nolēma (2018. gada 
29. oktobra atzinums Nr. 30, turpmāk – atzinums), ka iesniedzējs atbilst Sociālā 
uzņēmuma likumā noteiktajiem kritērijiem. 

Ņemot vērā Sociālo uzņēmumu komisijas atzinumu un pamatojoties uz 
Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta ceturto daļu,  

 

nolemju 

 

SIA “DOMDARIS” reģ. Nr.40203159078, piešķirt sociālā uzņēmuma 
statusu. 

SIA “DOMDARIS” iegūst sociālā uzņēmuma statusu ar dienu, kad stājas 
spēkā šis lēmums. Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu tiek uzskatīts, ka šis lēmums ir 
saņemts un paziņots adresātam otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko 
pastu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu šo lēmumu 
var apstrīdēt Labklājības ministrijas valsts sekretāram viena mēneša laikā no 



lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Labklājības 
ministrijā Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331 vai nosūtot uz e-pasta adresi: 

lm@lm.gov.lv, ja apstrīdēšanas iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu.  

 

Informēju, ka sociālais uzņēmums var saņemt Sociālā uzņēmuma likuma 
8. pantā paredzēto valsts atbalstu. Savukārt, lai pretendētu uz Ministru kabineta 
2015. gada 11. augusta noteikumu Nr.467 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā 
esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai 
uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi” 32. punktā paredzēto finanšu atbalstu 
dotācijas veidā, sociālais uzņēmums iesniedz finanšu atbalsta pieteikumu un biznesa 
plānu akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum). 

Detalizētāka informācija par iesniedzamiem dokumentiem ir pieejama Altum 

tīmekļvietnē www.altum.lv. 

Papildus informēju, ka saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma 10. panta pirmo 
daļu sociālais uzņēmums katru gadu līdz 1. maijam iesniedz Labklājības ministrijā 
iepriekšējā gada darbības pārskatu un dokumentārus pierādījumus, kuri apliecina 
uzņēmuma darbības atbilstību Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta pirmajā un otrajā 
daļā un 9. pantā noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumu Nr.173 22. punktā 
noteikto darbības rādītāju izpildi. 
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